Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: tisdagen den 23 mars 2022.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm
Närvarande: Andreas Fritsch, Fredrik Ålander, Emma Helgesson (ordf.) och Hannah Stensson
(på videolänk).
Adjungerad under §2: Ove Viggedal, DK (videolänk)

§1
Emma Helgesson öppnade mötet.
§2
Ove Viggedal från DK hälsades välkommen. TK och DK diskuterade på FS uppdrag behovet
sätta riktlinjer för tävlingar och arrangörer. Beslöts gemensamt att DK uppdaterar
chefsdomarrapporten och att utvärdering av detta sedan ska ske innan nästa steg.
§3
Emma Helgesson föredrog föregående mötesprotokoll från den 7 december 2021 varvid
följande punkter noterades:
•

TK noterade att dagskonferensen i januari om svensk tävlingsutveckling ställdes in.

§4
FS har godkänt TK:s förslag om att skärpa ordningsregler i tävlingsbestämmelserna,
innebärande att mattchefen har rätt att avbryta pågående match till det att störning upphör.
§5
TK noterade att FS har avslagit TK:s och DK:s gemensamma förslag om en formaliserad
process för val av SM-arrangörer men ser fram emot kommande dialog.
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§6
Emma Helgesson uppdrogs att kontakta förbundskansliet om uppföljning av SM.
§7
TK beslöt att den obligatoriska coachbriefingen inför SM 2022 ska äga rum i digital form
endast. Dessa tillfällen kommer att äga rum två gånger i början av september.
§8
Hannah Stensson uppdrogs att föreslå FS att om en arrangör vill anordna paratävling på ett
DM ska dessa väljas från existerande SM-klasser.
§9
TK:s beslöt att undersöka möjligheten till studieresa i samband EM för juniorer, kadetter och
U21 i Prag i juni 2022.
§10
TK beslöt att undersöka möjligheten att erbjuda coacher kostnadsfria utbildningar som kan
erbjuda fler perspektiv på tävling, ledarskap och inkludering. Ett exempel är RFSL:s
grundutbildning om HBTQI-frågor.
§11
TK beslöt att nästa möte ska äga rum i maj 2022.
§12
Emma Helgesson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Ålander

Andreas Fritsch
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